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  לכבוד                                                    לכבוד

  ח"כ בני גנץ                                ח"כ בנימין נתניהו

  הבטחון ראש הממשלה החלופי ושר                                      הממשלה שרא

  

  לכבוד                                                    לכבוד               לכבוד                                      

  הרב אריה דרעי                               שטייןח"כ יולי אדיל                                     ח"כ ישראל כץ

 הפניםשר                                            יאותשר הבר                                             אוצרהשר 

  

  , נכבדיי 

  

  רים באזורים אדומים גורושבים המתמת זכויות כלכליות חירות ולת שליהנדון: 

  לואה באזורים אלוללא ניהול נכון להורדת התחללא שיפוי כלכלי ו

  

אזורים  שעניינה הטלת סגר על    ,הכרזה על אזורים כאזור מוגבלבנוגע ל הבהמשך להחלטת הממשל

את הממשלה לשנות את  כי התשובה לגביהם יביאו    בתקווה  מס' שאלות עלות  צוני לה בר,  דומיםא

בדמות  כב ,  החלטתה כענישה  יוטל  לא  שהסגר  לא  "די  חומה  ללא  הצבת  פעולחכמה  ות נקיטת 

סגר  יתכן "כי הרי לא  סיסית  אציג את הדרישה הכלכלית הב  שלצד השאלות כ,  "להורדת התחלואה

  . רנציאלים"דיפרנציאלי ללא סל צעדים כלכליים דיפ

  

בחוק   כי  יוער  מיוחדות להתמהבפתח הדברים  (הוראת  סמכויות  החדש  נגיף הקורונה  עם  ודדות 

הצעת החלטה להכריז על אזור כאזור מוגבל תובא לוועדת  : "כי  ) נקבע13ף  (סעי  2020-שעה), תש"ף

ובת התייעצות  , כשח"השרים לאחר שקוימה התייעצות עם ראשי הרשויות המקומיות באותו אזור 

עמידה לראשי הרשויות את ההזדמנות להעמיד את פרויקטורי הקורונה על טעותם  זו עם הרשויות ה

כוי טע לתקן    ואפשרה בנתונים,  הות  האזורים  רשימת  כיצד  עדים  ב שאנו  תוקנה  סמוך  אדומים 

 פים. ועד עכשיו גם נבחנים שינויים נוס ממשלה ואף לאחריהובמקביל לישיבת ה

   

  



  
  
 

  
 

  

  

  

א העוד  הסמכויות  בחוק  כי  את  "  י:כ   עבנק  נ"לצין  השרים  ועדת  מוגבל תקבע  אזור  על  בהכרזה 

או מתוך ההגבלות שקבעה הממשלה לעניין    19עד    15ת המנויות בסעיפים  ההגבלות מתוך ההגבלו

, שיחולו באזור המוגבל, ורשאית היא לקבוע הקלות לאותן  20אזור מוגבל בתקנות כאמור בסעיף  

הגבלות, והכול אם שוכנעה כי גודל האזור והיקף ההגבלות אינם עולים על הנדרש, בהתחשב, בין  

בריאותיים בשיקולים  ביכולת  השאר,  באזור,  התחלואה  ובמאפייני  החולים  בפיזור  זה  ובכלל   ,

וכן בפגיעה בזכויו ולצערי    " תהאכיפה, במאפייני האוכלוסייה ובמאפיינים הייחודיים של האזור 

סגר,   של  אחת  כמקשה  בוצעה  הממשלה  הקלותהכרזת  קביעת  וללא  הובא,  לא  עם  כן  יחד  ה 

  י והלם לפגיעה בזכויות.ואההחלטה על הטלת הסגר מענה ר

  

  על סגר:  צורך דיון בהכרזהשאלות ל

   אחד הדיונים במהלך    -טת הממשלהלסיפו ניקוד לערים האדומות בניגוד להחהוהאם

חצי נקודה ללא הסבר המניח את  דומה  אפה לכל עיר  הקודמים בוועדה התגלה כי נוס

 קוי. הלי , ורק לאחר התערבות הוועדה תוקןהדעת

 

 נמצאים  ה רב,    בסטטוסאזורים האדומים  זמן  כבר  להורדת זה  ננקטו  פעולות  אילו 

שור הדבר הבסיסי של אי  -חלואה בטרם הוחלט להמליץ לממשלה על הטלת סגרהת

בוצע  בדיקות   ולא  כמעט  רופא  הפניית  ל(ללא  מגזרים  אזוריבניגוד  של  אדומים  ם 

כן מאחרים) נכנסו מאוחר מידי    ברשויות   תשאלים, כמו  לקטיעת שרשרת ההדבקה 

 . ומעט מידי

  

   צמצום ומים והאם בקשותיהם להצעות של ראשי הרשויות באזורים אדנבחנו  האם

נענוהתחלוא עולה    -ה  ערים  ראשי  רשויות מפניות  ראשי  מבקשות  התעלמות  של 

 .לצמצום התחלואה והצעותיהם

  

   לממשלה  האם כה   הנתוניםהוצגו  עד  שנעשו  הדיפרנציאלים  לסגרים  ביחס 

העב  -ותוצאותיהן כי  ניסיון  מלמד  פכו  ה   בעבר  שהוטלו  יםהדיפרנציאלהסגרים  ר 

 חלואה. תאת ה צויוהא"מדגרת קורונה" ל  אזורים אלו 

  

 מגמת החמרה בתחלואה המצדיקה   יש  מוכרז סגרבאזורים האדומים עליהם  אם  ה

סגר פי  -הטלת  יש  נתוניה  על  שהם  אזורים אלוב  ם  כך  שיפור,  יהיו כתומים   מגמת 

 התחלואה תעלה. הסגר לא יצית מדגרת קורונה וקווה ש הקרובים, בת בימים

  
  

  



  
  
 

  
 

  

 

  
  

דיפרנציאלי  " דיפ  דו יצכשלסגר  כלכליים  צעדים  הפגיעה    -רנציאלים"סל  בגין  בזכויות שיפוי 

  הכלכלית והפגיעה 

  נפגעה כתוצאה מהסגר.האזרחית ש לאוכלוסייהתכנית פיצויים מיידית  

 

 על פיטורין  מפני  בסגר  הגנה  לשהות  שנאלצים  (חקיקה  העובדים  התקנות   - ) מכח 

כי   בקשת לולא ההגנה המת, כך שים בפיטוריםיממאויהם  עובדים רבים מדווחים 

עוד   הישראליח העבודה  ובכ  אנושות בעובדים אלו כלית של הסגר תפגע  ההשלכה הכל

 .שנים רבות

  

   יום. 14- אבטלה גם בתקופת חל"ת של פחות מזכאות לדמי 

  

 מטופלים מדווחים כי מרפאות מסרבות לקבל אותם   -מניעת פגיעה בזכויות רפואיות

 .אדומיםזורים ושבים של א לטיפול רפואי רק בשל כך שהם ת

  

  

  םי יהול נכון של אזורים אדומנ

  למתשאלים  פעול התקצוב  הרחבת  ההדבקה,  שרשרת  וקטיעת  חולים  לזיהוי  ות 

 .ללא צורך בהפניית רופאהקמת מתחמי בדיקות  ברשויות לקטיעת שרשרת ההדבקה,  

 

 אחר מערך  בקאהקמת  קרונה  שידי  לאהילה  מבודדים  צגו  או  מאומתים  של  רכים 

הוצג ( הקורונה  (  לפרויקטורי  א  ) יקציהאפל יישומון  בקהילהלניהול  קורונה  ,  חראי 

 כשמנגד בוטלו המלוניות)   צוע מתעכבהגרמים הרלוונטיים אך הבי  תהרעיון זכה לתמיכ

  

 ם  גתכנית "בני חיל" לסלי סיוע של מזון ואמצעי פנאי למשפחות עם מאומתים    החלת

 . יבוריצ על מנת לצמצם את יציאתם למרחב ה  על קבוצות סיכון

  

   סמכויות הסגר,  הרחבת  של  נכון  לניהול  נציג הרשות  מידע,  סנכרון  למידע,  גישה 

 .מהרשות המקומית בחמ"ל וכד'

  

 שות המקומית. עם הריקבעו בשיתוף י הגבלות בתוך הערים האדומות ה 

  

  םהייחודיי  ומאפייניהסל סיוע לרשות בהתאם לצרכי העיר . 

  



  
  
 

  
 

 

  

  

 אישורי יציאה 

 ציאה לעבודה למקומות עבודה שאינם מקבלים קהל. ור יאיש 

 רולוגית) מוגן סכמחלים ( גדרשור יציאה לעבודה למי שמואי. 

 שור יציאה לילדים הלומדים בחנ"מ/ מסגרות רווחהאי. 

  רפואי. אישור יציאה לכל טיפול 

 את צעובד באזור אדום לא יכול ל  (במצב הקיים בין ערים אדומות    יבוריתבורה צתח

 . )ם אחרדולעבודה באזור א

 ויציאהמת כניסה  בסעיף  למקר   ן  המפורטים  מיוחדות   לתקנות   2ים  סמכויות 

הגבלת השהייה במרחב הציבורי ( הקורונה החדש (הוראת שעה)    ף להתמודדות עם נגי

 והחיוניים  ההומניטרייםכשבסעיף זה פורטו המקרים    .2020-והגבלת פעילות), התש"ף

 באזורי סגר.  יאהלגביהם יש לאפשר כניסה ויצ

  

  

  והתאמה לשינויים בנתונים יעילות

 האם יש צורך בהמשך עם הרשות המקומית, בה יומלץ    תפתתיערך ישיבה משו   מידי יום

וגם נכון משפטית    לייעול   זה גם תמריץ פור הנתונים. (לות כולן או חלקן בהתאם לשיההגב

  גרפי מסויים) במקרה בו שוללים זכויות יסוד מתושבים רק כי הם גרים באזור גיאו

  .מתן סמכות למשרד הבריאות להורות על צמצום או הסרה של הגבלות  

  ומתן סמכות  ו אדומות  יהיאכן  לו רק על ערים שבפועל בעת הטלת ההגבלות  ההגבלות יחו

  ת) ם נהפכות לכתומוהשלמשרד הבריאות להחריג ערים 

  

אזו על  בהכרזה  הממשלה  החלטת  בחינת  על  עם התייח אודה  בשנית  מוגבלים  לנרים  קודות  סות 

ובד בבד עם   שפר ולייעל את החלטת הממשלכל מאמץ על מנת ל  ש לעשותיכש,  עלו במכתב זהשהו

מתוך מטרה  ,  מקומות אלולהחיל שיפוי כלכלי דיפרנציאלי ב  הדיפרנציאליההחלטה על החלת הסגר  

  וצמצום הפגיעה באזרחים. משותפת לצמצום התחלואה 

  דחופה אודה. ה כםלתשובת

  בברכה,

  

  ח"כ יעקב אשר 

   ת החוקה, חוק ומשפטיו"ר ועד


